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C E N Í K  – R I T U Á L Y  

Masáž 42 tahů  30 min | 690 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, mlha, masáž hlavy, odlíčení, masáž 
obličeje, krém, jemné probuzení. 
 

Čištění pleti & protizánětlivá 
světelná terapie  45 min | 490 Kč 

Odlíčení, změkčení pleti Creme n2, vyčištění a odstranění  
odumřelých buněk ultrazvukovou špachtlí a nebo diamantovou 
mikrodermabrazí, manuální čištění, dezinfekce a uzavření pórů 
ozonizérem - léčivým světlem, detox maska na zklidnění a uzavření 
pórů. 
           
Flash beauté  45 min | 790 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění, profesionální maska DTOX 
nebo HYDRATANT, krém, jemné probuzení.  
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Purete essentielle  45 min | 890 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling,  
úprava obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková 
špachtle, dermabraze atd), hloubkové čištění, profesionální  
maska PURIFIANT, krém, jemné probuzení. 
  
Eclat essentiel  60 min | 1 350 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální 
maska PEEL OFF MY PAYOT, masáž rukou, krém, jemné 
probuzení.  
Hydratation essentielle  60 min | 1 490 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální 
maska BIO CELLULOSE  COLLAGENE, masáž rukou, krém, jemné 
probuzení.  

Doucer essentielle  60 min | 1 390 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
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dermabraze atd), hloubkové čištění,  masáž 42 tahů, profesionální 
maska COCOON, masáž rukou, krém, jemné probuzení. 
  
Liss absolu  75 min | 1 690 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění, maska DTOX, masáž 42 tahů, 
profesionální maska LIISANT REEQUILIBRANT, masáž rukou, krém, 
jemné probuzení. 
  
Lift absolu  75 min | 1 890 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění, maska DTOX, masáž 42 tahů, 
profesionální maska LIFT ABSOLU, masáž rukou, krém, jemné 
probuzení. 
 

Supreme experience  90 min | 2 190 Kč 

Zábal nohou horkým ručníkem, masáž hlavy, mlha, peeling, úprava 
obočí, změkčovadlo nebo použití přístroje (ultrazvuková špachtle, 
dermabraze atd), hloubkové čištění, maska DTOX, masáž 42 tahů, 
profesionální maska CRYSTAL, masáž rukou, krém. 
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Détox absolue 75 min | 1 690 Kč 

Profesionální maska – detoxikační rituál pro pleť. Rituál pro 
všechny typy pleti po kterém je pleť detoxikovaná, rozjasněná a 
sjednocená. Preludium, odlíčení, peeling, hloubkové čištění, čistící 
maska DTOX, masáž, profesionální maska, signature, jemné 
probuzení. 
  
Návrat do Polynésie  60 min | 990 Kč 

Intenzivní, relaxační masáž těla. Inspirována Lomi-Lomi.  
Senzorické ošetření těla. Masáž od hlavy až k patě. Na výběr ze tří 
olejů. 
  
Slim détox  90 min | 1 490 Kč 

Zeštíhlující, zpevňující, anti-celulitidové a detoxikační ošetření 
celého těla. Včetně zeštíhlující masáže. Rituál: Peeling celého těla. 
Masáž zeštíhlujícím a odvodňujícím olejem. Maska anti-cellulité. 
Detoxikační čaj. 
  
Elixír experience  90 min | 1 490 Kč 

Relaxační masáž celého těla i obličeje pro regeneraci těla i duše.  
Rituál: Peeling celého těla. Masáž těla ELIXÍREM – luxusní tělový 
olej.  
Masáž obličeje 42 tahů Naďa Payot. 
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C E N Í K  – D A L Š Í  S L U Ž B Y  

3D řasy, metoda řasa na řasu   

Doplnění ...................................................................................................................... 900 Kč 
Nové .......................................................................................................................... 3 000 Kč  
Depilace horkým voskem   

Horní ret ...................................................................................................................... 100 Kč 
Paže ............................................................................................................................. 200 Kč 
Lýtka ............................................................................................................................ 300 Kč 
Stehna ......................................................................................................................... 400 Kč  
Depilace cukrovou pastou   

Podpaží ........................................................................................................................ 300 Kč 
Brazilská depilace ...................................................................................................... 900 Kč 
 
Použití kosmetických přístrojů k ošetření zdarma! Mikrodiamantová dermabraze, 
ionizer 
 

Mikroblading   3 990 Kč 

3D permanentní make-up obočí neboli vláskování. Jedinečná 
metoda, kterou lze docílit přirozeného vzhledu obočí.  
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Barvení a úprava obočí  200 Kč 

 


